
 
 

ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA SETORIAL PREVIDENCIÁRIO 

VIRTUAL DA OAB UBERABA 

 

Aos dias cinco (05) de fevereiro (02) de dois mil e vinte e um (2021) foi realizada a 

Segunda Assembleia Setorial (Previdenciário) Virtual da OAB Uberaba. Às 15h40 foi 

realizada a primeira convocação, estando presentes, além dos membros das comissões 

da OAB, um (a) 01) advogado (a). Às 16h foi realizada a segunda convocação, estão 

presentes, além dos membros, cinco (05) advogados (as). Os trabalhos tiveram início às 

16h15. Participaram nove (09) advogados no total. Feitas as devidas apresentações, foi 

dada a palavra aos advogados. Ponderou-se sobre o fato do INSS, mesmo com ação 

judicial em curso, estar enviando comunicados de decisão e carta de concessão 

diretamente ao segurado, usurpando a informação junto aos autos, ao portal Meu 

INSS/INSS Digital e ao advogado. Ainda, foi ressaltado o desencontro de informações 

entre o canal do Telegram, e-mail do INSS e 135. A Comissão de Direito Previdenciário 

assumiu o compromisso de se reunir com a gerência da APS/Ura, com o objetivo de 

uniformizar os procedimentos e atendimentos e orientação quanto as prerrogativas do 

advogado. Os advogados também destacaram que o INSS através do canal 135 tem se 

negado a passar informações do segurado ao advogado, mesmo havendo procuração 

cadastrada junto ao processo administrativo. Tal fato será levado ao Delegado de 

Prerrogativas para tomada de medidas cabíveis. Ainda, os advogados questionaram o 

atraso na marcação das perícias judiciais, sendo esclarecido que em razão da pandemia 

as perícias foram suspensas no ano de 2020, sendo que o trabalho foi retomado este 

mês, havendo três (03) peritos em atividade. A orientação dos juízes federais é que as 

perícias desmarcadas sejam reagendadas conforme ordem cronológica dos autos. Ainda 

foi ponderado pelos colegas sobre a existência de capitação ilegal de cliente no âmbito 

previdenciário, sendo destacado que a OAB Uberaba vem desenvolvendo um trabalho 

de informação e conscientização junto à classe, oportunidade em que foi solicitado pela 

diretoria que àqueles que presenciarem qualquer irregularidade, que colha as provas 

devidas e informem a OAB imediatamente para providências. Questionou-se o trabalho 

desenvolvido no polo de atendimento da Facthus localizado na Justiça Federal. 

Considerando que não se sabe ao certo se o polo ainda existe ou se o atendimento vem 

sendo realizado em razão da pandemia, ficou consignado que a situação será apurada, 

para posterior retorno. Foi solicitado pela classe o fornecimento de cursos e palestras 

gratuitas de atualização da legislação previdenciária. A Comissão de Direito 

Previdenciário em conjunto com a Comissão de Eventos Jurídicos, representada pela 

Dra. Flávia Fachinelli, assumiram o compromisso de buscarem parcerias junto a 

institutos privados e, com o apoio da OAB estadual, tentarem promover os referidos 

eventos. Os colegas ainda ponderaram as dificuldades enfrentadas ao levantarem PRV’s 

junto ao Banco do Brasil. O Dr. Felipe Zabin está em contato direto com a gerência da 



 
 

instituição e se colocou à disposição dos colegas, caso haja qualquer problema. De todo 

modo, a comissão se reunirá com o Banco do Brasil para tentar uniformizar o 

procedimento. Não havendo mais ponderações pelos advogados, a Comissão de Direito 

Previdenciário da OAB da 14ª Subseção, bem como toda a diretoria se colocou a 

disposição dos colegas, sendo solicitado que qualquer reclamação e/ou sugestão seja 

encaminhada via e-mail institucional comissaoprevidenciariooabura@gmail.com e em 

caso de urgência, que os colegas se sintam à vontade para ligarem para qualquer um 

dos membros. Os trabalhos foram encerrados às 16h50. 


